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سخن نخست

در یــک چشــم به هــم زدن ســه روز از ســی و نهمیــن دوره از پیکار هــای 
ورزشــی جــام جان باختــگان گذشــت؛ امــا همــه ی مــا هــر  روز پر انرژی تــر 

از دیــروز هســتیم و خســتگی در تــن راه نمی دهیــم. 
همان طــور کــه جــام جان باختــگان دهــه ی ســوم از حضــور و وجــودش 
را بــه پایــان می بــرد، کانــون دانشــجویان زرتشــتی پنجاهمیــن ســالگرد 

تاســیس خــود را تجربــه می کنــد.
پروژکتور هــای  نــور  زیــر  کــه  قهرمانانــی  و  پهلوانــان  ورزشــکاران، 
ــه  ــارکاری ک ــد و م ــت می کنن ــود رقاب ــام وج ــا تم ــی ب ــای ورزش زمین ه

میزبــان همیشــگی مســابقات جــام جان باختــگان اســت.
ــت  ــل گرامیداش ــاه مح ــه ی اول امرداد م ــاله در هفت ــه هرس ــارکاری ک م
یــاد و خاطــره جان باختــگان ایــن مــرز و بــوم اســت. مــارکاری کــه بــه 
ــان  ــال و ج ــاله ح ــته و هر س ــل گش ــتی تبدی ــه زرتش ــادگاه جامع میع

ــود. ــاخته می ش ــو س ــرد و از ن ــری می گی دیگ
ایــن بزرگداشــت و ارج نهــادن بــه شــهدا توانســته حتــی بــه یــک مــکان، 

مــارکار تهرانپــارس، جــان، حــس و زندگی ببخشــد...
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گزارش والیبال

تالشی دوباره برای تیمی نو
بــازی بــا ســرویس تیــم ایــزد شــروع شــد .تیــم باشــگاه در همــان 
ابتــدای مســابقه قــدرت خــود را بــه حریــف دیکتــه کــرد و از تیــم 
ــرای  ــاش ب ــه ت ــان ب ــزد همچن ــم ای ــا تی ــت ام ــی گرف ــزد پیش ای
برگردانــدن بــازی ادامــه داد ولــی درنهایــت ایــن تیــم باشــگاه بــود 

ــاز 25 - 10 ســت اول را از آن خــود کــرد. ــا امتی کــه ب
ســت دوم را تیــم ســازمان شــروع کــرد. آن هــا توانســتند در ایــن 
ــش  ــه چال ــزد را ب ــم ای ــود تی ــدرت خ ــپک های پرق ــا اس ــت ب س
بکشــند و ایــن ســت نیــز در پایــان بــا امتیــاز 25 - 16 بــه نفــع تیــم 

ــان رســید. ــه پای ســازمان ب

جنجالی پرهیجان تا آخرین امتیاز
ــم  ــن دو تی ــگان بی ــام جان باخت ــومین روز ج ــازی از س ــن ب دومی
اردشــیرهمتی کرمــان و پارســیان بــا حضــور تعــداد بســیاری 
ــد.  ــوی شــروع کردن ــازی را ق ــم ب ــاز شــد. هــر دو تی تماشــاچی آغ
ــاز  ــد امتی ــت چن ــت اول توانس ــان در س ــی کرم ــیر همت ــم اردش تی
پیشــی بگیــرد. در آخــر ایــن ســت تیــم اردشــیر همتــی کرمــان بــا 

ــد. ــت ش ــن س ــده ای ــاز 25 - 16 برن امتی
ــد  ــه ش ــر گرفت ــو از س ــر هیاه ــل پ ــت قب ــد س ــز مانن ــت دوم نی س
ــا  ــود نشــان داد و ب ــری از خ ــم پارســیان روی دیگ ــار تی و این ب
اختــاف امتیــاز قابــل توجهــی جلــو افتــاد. امــا درایــن میــان آقــای 
رامتیــن زنــد خــاوری از تیــم کرمــان توانســت بــه تنهایــی 6 امتیــاز 
کســب کنــد و بــازی را از 23 - 13 بــه 23 - 19 تغییــر دهــد، امــا بــا 
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قدیمی ها در برابر تازه واردها

در ســومین شــب از پیکارهــای جــام جان باختــگان ســوت آغــاز بــازی 
بیــن تیــم بانــو و یــاران آرمیــن )ب( بــه صــدا درآمــد. در ابتــدا بــازی 
ــن )ب(  ــاران آرمی ــم ی ــری از تی ــم پریســا کوکل ــا ســرویس های خان ب
شــروع شــد و در ادامــه تیــم یــاران آرمیــن )ب( بــا اختــاف 10 امتیــاز 

و بــا نتیجــه 25 - 15 برنــده ســت اول بــازی شــد.
در ســت دوم بــا وجــود همــه تاش هــای تیــم بانــو، بــاز هــم ایــن 
یــاران آرمیــن )ب( بــود کــه توانســت ایــن ســت را هــم بــا نتیجــه 

8 - 25 پیــروز شــود و برنــده ایــن بــازی باشــد.

تاش هــای زیــاد و تیــم پارســیان توانســت ســت دوم را بــا امتیــاز 
22 - 25 بــه نفــع خــود تمــام کنــد. ســت ســوم نیــز هماننــد دو ســت 
قبــل پرشــور دنبــال شــد امــا در نهایــت تیــم پارســیان پیــروز ایــن 

ســت و ایــن میــدان شــد.
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بــازی بــا ســرویس پرقــدرت تیــم یــاران آرمین )الــف( شــروع شــد و 
باعــث شــد در ابتــدا 5 امتیــاز پــی در پــی را بــه دســت آورنــد. ایــن 
شــروع قــوی باعــث شــد تیــم ســازمان اولیــن تایــم خــود را در امتیاز 
7 - 2 بگیــرد. در امتیــاز 19 - 9 دومیــن تایــم خــود را گرفــت تــا بلکــه 
بتواننــد اختــاف امتیــازات را جبــران کننــد امــا در نهایــت بــازی بــا 
نتیجــه 25 - 15 بــه نفــع تیــم یــاران آرمین )الــف( بــه پایــان رســید. 
در شــروع ســت دوم تیــم ســازمان توانســت 3 امتیــاز پــی در پــی 
کســب کنــد امــا بــه تدریــج تیــم یــاران آرمیــن توانســت اختــاف 
ــور بــه درخواســت  ــران کنــد و تیــم ســازمان را مجب امتیــازات را جب

تایــم کنــد.
ــاران  ــم ی ــع تی ــه نف ــه 25 - 16 ب ــا نتیج ــت ب ــن س ــت ای در نهای
ــابقه  ــن مس ــروز ای ــم پی ــن تی ــید و ای ــان رس ــه پای ــف( ب آرمین )ال

ــت. ــب گرف لق

شروعی پر قدرت 

امید به آینده با طمع نخستین پیروزی 
آخریــن دیــدار شــب ســوم پیکارهــای والیبــال، میــان دو تیــم کانون 
ــی  ــازی درحال ــن ب ــد. ای ــزار ش ــزد برگ ــتی و ای ــجویان زرتش دانش
ــن  ــب اولی ــال کس ــه دنب ــازی ب ــن ب ــم در ای ــه دو تی ــد ک ــاز ش آغ
ــازات  ــا امتی ــم ت ــد. دو تی ــام  39 بودن ــای ج ــود در رقابت ه ــرد خ ب
ــه ســرویس های خــوب  ــا اینک ــد ت ــای پیــش می رفتن ــی پایاپ پایان
ــاد  ــبی را ایج ــاز مناس ــاف امتی ــون اخت ــان کان ــدف دار بازیکن و ه

ــون همــراه شــد. ــری کان ــا برت ــم در نهایــت ب ــد. ایــن گی کردن
ــدک  ــت ان ــا حمای ــه ب ــود ک ــون ب ــم کان ــن تی ــز ای ــت دوم نی س
تماشــاگران باقــی مانــده بــازی برتــری را نســبت بــه حریــف خــود 
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ســوت داور بــا یــک ســاعت و نیــم تاخیــر بــه صــدا درآمــد. مثــل 
ــود  ــرای صع ــت ب ــا حــس رقاب ــز ب ــازی نی ــن ب ــل، ای بازی هــای قب
آغــاز شــد و امــا نتیجــه ایــن رقابــت در کوارتــر اول 2 - 8 بــه ســود 
تیــم فروهــر)ب( بــه پایــان رســید و کواتــر دوم نیــز تیــم فروهــر)ب( 
بــا امتیــاز 4 - 2 از تیــم اردشــیر همتــی پیشــی گرفــت، در صورتــی 
ــتند  ــروزی داش ــعی در پی ــم س ــان دو تی ــر دوم بازیکن ــه در کوارت ک
ولــی ایــن گونــه پیــش نرفــت و بــا امتیــاز مســاوی 5 - 5 بــه پایــان 
رســید. در کوارترچهــارم تیــم فروهــر)ب( بــا تاش  هــای خــود 

توانســت بــا امتیــاز 4 - 0 پیــروز ایــن مرحلــه از مســابقات شــود.

نبردی بین تهرانی ها و کرمانی ها

گزارش بسکتبال

ارائــه کــرد. فشــارهای لحظــات پایانــی ایــزد بــرای کشــاندن بــازی 
بــه گیــم ســوم نیــز بــی ثمــر مانــد و کانــون پیــروز ایــن دیــدار شــد.

در واپســین ســاعات ســومین روز از پیکار هــای ورزشــی جــام 
ــازی  ــوتان ب ــزد و پیشکس ــگاه ی ــد باش ــم امی ــگان دو تی جان باخت

رقابت دو نسل 

ــه ی  ــم باتجرب ــت تی ــد. رقاب ــاز کردن ــر آغ ــل یکدیگ ــود را در مقاب خ
پیشکســوتان و انــرژی و اشــتیاق تیــم امیــد شــروع شــد و کوارتــر 
ــا برتــری تیــم امیــد باشــگاه پایــان یافــت.  ــا امتیــاز 7 - 10 ب اول ب
ــال شــد و حساســیت  ــا اختــاف بســیار نزدیــک دنب ــر دوم ب کوارت
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صعود مدعی

بــا برگــزاری ایــن بــازی دومیــن تیمــی کــه از ایــن گــروه مرحلــه ی  
ــازی در  ــن ب ــد. ای ــخص می ش ــرد، مش ــود می ک ــی صع ــه نهای نیم
ــم  ــت تی ــد و در نهای ــال می ش ــم دنب ــه ه ــک ب ــی نزدی ــدا خیل ابت
نرســی آبــاد پیــروز ایــن میــدان شــد. تماشــاچیان تیــم فروهــر بــا 
وجــود اینکــه تیمشــان عقــب بــود همچنــان بازیکنــان تیمشــان را 
ــی  ــم نرس ــه ی اول تی ــد. در نیم ــویق می کردن ــازی تش ــان ب ــا پای ت
ــار  ــاد بازیکــن خــوب خــود، شــماره 11، ارشــیا آتشــبند را در اختی آب

بــازی از تشــویق های طرفــداران دوتیــم نیــز قابــل مشــاهده بــود. 
در پایــان ، تجربــه پیــروز شــد و بــازی بــا نتیجــه 49 - 65 بــه نفــع 

ــان یافــت. ــم پیشکســوتان پای تی
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گزارش فوتسال

ــی از روی  ــروش گنج ــای س ــازی، آق ــن ب ــق اول ای ــان دقای در هم
نقطــه ی کرنــر تــوپ را کــه بــا دســتان دروازه بان برخــورد کــرد را وارد 
دروازه کــرد و باعــث شــد کــه تیــم منتخــب)ب( بــا روحیــه ی خوبــی 
بــازی را ادامــه دهــد. ایــن شــروع باعــث شــد کــه منتخــب)ب( روی 
حــرکات انفــرادی ســروش گنجــی حســاب زیــادی بــاز کنــد. بــازی در 
نیمــه  ی اول بــا نتیجــه ی یــک بــر صفــر بــه نفــع تیــم منتخــب)ب( 

بــه پایــان رســید. 
در نیمــه ی دوم بــازی، دو تیــم تــوپ را در وســط زمیــن حفــظ کردند 
و ایــن باعــث شــد کــه بــازی بــا نتیجــه ی یــک بــر صفــر بــه نفــع 

تیــم منتخــب )ب( بــه پایــان برســد. 

بازیی که نفس ها را در سینه حبس کرد

نداشــت و بــا وجــود ایــن وضعیــت در برابــر تیــم حریــف  خــوش 
درخشــید. جوانــان تیــم امیــد فروهــر تمــام توانایــی خــود را بــرای 

ســربلندی در ایــن بــازی بــه کار بردنــد.

جدال مجدد جمشید  جمی ها
ــن دو  ــازی بی ــا ب ــگان ب ــام جان باخت ــوم ج ــازی در روز س ــن ب اولی
ــم  ــاز شــد . دو تی ــف( و جمشــید جــم)پ( آغ ــم جمشــید جم)ال تی
بــرای مالکیــت تــوپ در نیمــه ی اول خیلــی جنگیدنــد. ایــن جــدال 
بیــن دو تیــم  چنــان بــاال بــود کــه تعــداد خطا هــا نســبت بــه رده ی 
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ــی  ــورت دیدن ــه ص ــید جم)پ( ب ــم جمش ــود. تی ــاد ب ــاالن زی نونه
ــت  ــی داش ــای گل فراوان ــرد و موقعیت ه ــود می ک ــوپ را از آن خ ت
ــاش،  ــه ت ــس از ۱۴ دقیق ــازی پ ــه ی اول ب ــر نیم ــق آخ ــه در دقای ک
موفــق شــد اولیــن گل خــود را بــه ثمــر برســاند. در همیــن حیــن 
ســپهر خــدادادی، بازیکــن تیــم جمشــید جم)الــف( موفــق شــد گل 

مســاوی را بــرای تیــم خــود بــه ارمغــان آورد. 
نیمــه ی دوم بــه صــورت جذابــی شــروع شــد زیــرا کــه در هماننــد 
دقایــق اول هــر دو تیــم توانســتند یــک گل را بــرای تیــم خــود بــه 
ــازی تیــم جمشــید جــم )الــف(  ثمــر برســانند. در دقایــق پایانــی ب
موفــق شــد پنالتــی دریافــت کنــد ولــی آریــا طوفــان نتوانســت ایــن 
ضربــه را بــه گل تبدیــل کنــد و در نتیجــه بــازی بــا نتیجــه  ۲ بــر ۲ 

پایــان یافــت. 
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بــازی از همــان ابتــدا هیجــان انگیــز شــروع شــد بــه صورتــی کــه 
تیــم اردشــیر همتــی کرمــان بــا یــک بــازی هجومــی بــه گل رســید. 
پــس از مدتــی، تیــم اردشــیرهمتی کرمــان توانســت بــرای بــار دوم، 
ــر  ــه ثم ــی را ب ــود گل ــم خ ــرای تی ــان ب ــن بازیکن ــی بی ــا هماهنگ ب
برســاند. بــا وجــود جلــو بــودن امتیــاز تیــم اردشــیر همتــی کرمــان، 
ــع  ــه نف ــد ب ــای هن ــک خط ــیدند.  ی ــه نکش ــت از حمل ــا دس آن ه
تیــم اردشــیر همتــی کرمــان باعــث شــد کــه بازیکنــان ایــن تیــم از 
درون محوطــه ی جریمــه ضربــه ی پنالتــی داشــته باشــد امــا تــوپ 
بــا تیــر دروازه برخــورد کــرد و امتیــازی بــرای ایــن تیــم بــه همــراه 
نداشــت. بــا ایــن وجــود تیــم اردشــیر همتــی توانســت گل ســوم 
خــود را در ادامــه بــه دســت بیــاورد. در نیمــه ی دوم بــازی بیشــتر 
ــا ایــن حــال یکــی از بازیکنــان  در وســط زمیــن جریــان داشــت. ب
اردشــیر همتــی کرمــان بــا یــک حرکــت انفــرادی گل چهــارم را بــرای 
تیــم خــود بــه ارمغــان آورد و بافاصلــه بعــد از گل چهــارم بــه گل 
ــه  ــر ب ــر صف ــج ب ــه ی پن ــا نتیج ــازی ب ــت ب ــت یاف ــز دس ــم نی پنج

پایــان رســید.

فوتسال بانوان جذاب تر از همیشه 

بــازی از همــان آغــاز بــا ســرعت باالیــی شــروع شــد. ضربه هــای از 
راه دور باعــث شــد کــه دروازه بان هــای دو تیــم بــه چالــش کشــیده 
شــوند. یــاران آرش بــا یــک ضــد حملــه توانســتند اولیــن گل خــود 
را بــه ثمــر برســانند. بعــد از گل اول هیــچ کــدام از دو تیــم عقــب 
نکشــیدند همچنــان بــه حملــه کــردن ادامــه دادنــد. پس از شــلوغی 

جشنواره گل بزرگساالن
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بــازی بــا تیــم محبــت مــزرا کانتــر و رادمــان آغــاز شــد. همانطــور 
ــای  ــر موفقیت ه ــزرا کانت ــت م ــم محب ــت تی ــار می رف ــه انتظ ک

شگفتی ساز ها

ــرد  ــاش می ک ــرد و ت ــب ک ــازی کس ــق اول ب ــتری را در دقای بیش
ــی  ــا ب ــن تاش ه ــا ای ــد ام ــازی کنن ــل را ب ــم مقاب ــا دروازه ی تی ت
ــا تــاش  ــم رادمــان ب ــی نیمــه ی اول تی ــق پایان ــود. در دقای ثمــر ب
ــای  ــن آق ــن حی ــد و در ای ــود کن ــوپ را از آن خ ــت ت ــود توانس خ
ــه ثمــر  ــه نفــع تیــم خــود ب ــی را ب ــار گشتاســبی توانســت گل کامی
برســاند. در نتیجــه، نیمــه ی اول بــا نتیجــه  یــک بــر صفــر بــه اتمــام 
رســید. نیمــه ی دوم بــازی بــه صورتــی آغــاز شــد کــه تیــم رادمــان 
توانســت بــا حرکــت ســریع خــود گل دوم خــود را بــه ثمــر برســاند. 
ــه ی  ــای بی وقف ــا تاش ه ــر ب ــزرا کانت ــت م ــم محب ــه تی در ادام
خــود توانســت اولیــن گل خــود را بــه ارمغــان آورد و ایــن بــازی بــا 

نتیجــه ی دو بــر یــک بــه پایــان رســید.  

محوطــه ی تیــم پــارس، تیــم یــاران آرش گل دوم خــود را بــه ثمــر 
رســاند.  در ادامــه ، درگیــری بیــن بازیکنــان شــدت و نیمــه ی اول بــا 
نتیجــه ی دو بــر صفــر بــه پایــان رســید. در نیمــه ی دوم بــازی، گل 
ســوم تیــم یــاران ٰآرش توســط شــروین ارغوانــی بــا یــک ضربــه  از 
پشــت محوطــه ی جریمــه بــه ثمــر رســید. گل چهــارم تیــم یــاران 
ٰآرش بــاز هــم  بــا یــک شــوت محکــم از پشــت محوطــه ی جریمــه 
بــه ثمــر رســید. در پایــان، گل پنجــم تیــم یــاران آرش ایــن بــار از 
پشــت نیمــه بــا یــک شــوت محکــم دیگــر بــه ثمــر رســید و بــازی 
بــا نتیجــه ی پنــج بــر صفــر بــه نفــع یــاران ٰآرش بــه اتمــام رســید. 
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گزارش تنیس روی میز

ــوان  ــرو و ت ــم شــروع شــد؛ نی ــرژی ازطــرف هــردو تی ــر ان ــازی پ ب
جوانــی ، تــاش بــرای قهرمانــی در چشــم های هــر دو طــرف دیــده 
می شــد و همــه اینهــا باعــث شــد تــا هــردو تیــم پــا بــه پــای هــم 
پیــش  رونــد؛ بــا تــاش فــراوان و بــدون خســتگی و در آخــر برخاف 
تاش هــای زیــاد بابــک و شــهرزاد بــه خاطــر بی دقتی هــای جزئــی 
مغلــوب آرش و پارمیــدا شــدند.در گیم هــای بعــد نیــز هــر دو 
تیــم تــا آخریــن امتیازهــا بــا هــم پیــش رفتنــد و بــازی بــه گیــم 4 
کشــیده شــد و بــا امتیــاز نزدیــک 11 - 9 آرش و پارمیــدا پیــروز ایــن 

مبــارزه شــدند.

جدال جنگنده ها

ــای آرش آذرگشســب آغــاز  ــه آق ــا ســرویس ماهران ــازی ب شــروع ب
شــد. شــروعی سرشــار از رفاقــت و صمیمیــت در حالــی کــه موجــی 
ــه  ــازی ب ــد. ب ــده می ش ــازی دی ــم در ب ــرد ه ــارزه ب ــت و مب از رقاب
شــکلی جلــو می رفــت کــه افــراد زیــادی اطــراف بــازی را فراگرفتــه 

ــد. ــاد می کردن ــه لحظــه زی ــازی را لحظــه ب ــد و هیجــان ب بودن
در انتهــا بــازی بــا 4 گیــم بــا نتیجــه ی 3 - 1 بــه نفــع تیــم آقایــان 

ــان رســید. ــه پای ــی و آرش آذرگشســب ب ســهراب ویراب

رفاقت دیرینه در رقابتی شیرین 
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ایــن  بــازی در ابتــدا پایاپــای شــروع شــد و کــم کــم آریــا طوفــان 
بــازی را در دســت گرفــت. آریــا طوفــان بــا ضربــات قــوی خــود، 
بــازی را بــه نفــع خــود تمــام کــرد و در گیــم دوم هومــن بمانــی 
ــا  ــت، آری ــی در نهای ــت ول ــر گرف ــود را از  س ــاش خ ــاز ت ــم، ب چ
ــم  ــد. درگی ــام کن ــود تم ــع خ ــه نف ــم را ب ــت گی ــان  توانس طوف
ــا  ــد ت ــش داده بودن ــود را افزای ــاش خ ــن ت ــردو بازیک ــی ه نهای
اینکــه هومــن بمانــی چــم بــه دلیــل آســیب دیــدن مــچ دســتش 

ــاز مانــد. از ادامــه ی بــازی ب

یکــی از هیجــان انگیزتریــن بازی هــای دوبــل میکــس بدمینتــون، 
در شــب ســوم جــام اتفــاق افتــاد. در ایــن بــازی آریــا نوشــیروانی 
و نوشــین معاونــت در مقابــل یاســمن نجمــی و پیمان گشتاســبی 
ــیار  ــرکت کننده بس ــروه ش ــنی دو گ ــاوت س ــه تف ــد ک ــرار گرفتن ق
ــم اول  ــاچیان گی ــار تماش ــاف انتظ ــی برخ ــود ول ــه ب ــل توج قاب
ــه  ــد ب ــال ش ــم دنب ــک به ــازات نزدی ــا امتی ــم دوم ب ــد. گی را بردن
ــه  ــم را ب ــذاری گی ــن اجــازه واگ ــچ یــک از طرفی ــه هی ــه ای ک گون
ــیروانی و  ــا نوش ــاز 36 آری ــت در امتی ــی داد، درنهای ــر نم یکدیگ
ــازی  ــد و ب ــام کنن ــود تم ــود خ ــه س ــم را ب ــت گی ــین معاون نوش
ــده  ــم تعیین کنن ــه گی ــوم ک ــد.گیم س ــیده ش ــوم کش ــم س ــه گی ب
بــود، همچــون گیــم قبــل رقابــت بیــن دو گــروه بســیار نفس گیــر 
بــود تــا در نهایــت یاســمن نجمــی و پیمــان گشتاســبی بــا امتیــاز 

ــروز رقابــت شــوند. نزدیــک 18 - 21 پی

نیروی جوانی در برابر تجربه

گزارش بدمینتون

بازی حادثه آفرین نونهاالن
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گیــم اول بــازی بیــن پرویــز کدخدایــان و آریــا رســتمی، بــا بــرد 
21 - 17 آریــا رســتمی بــه پایــان رســید در ایــن گیــم آریــا بــا تمرکــز 
بهتــری ضربــات آخــر را میــزد و همیــن باعــث پیــروزی او در گیــم 
اول شــد. در گیــم دوم پرویــز کامــا برتــر بــود و ایــن گیــم را بــه 
راحتــی و بــا نتیجــه 21 - 12 برد.بدیــن ترتیــب بــازی بــه گیم ســوم 

آغاز بد ، پایان خوب

ــا  ــت ت ــش می رف ــای پی ــازی پایاپ ــم ب ــن گی ــد. در ای ــیده ش کش
ــس از  ــازی عــوض شــد .پ ــوپ ب ــق دو بازیکــن ت ــا تواف ــه ب اینک
ــز توانســت عملکــرد بهتــری از خــود نشــان  تعویــض تــوپ پروی

دهــد و در نهایــت بــا نتیجــه 21 - 15 برنــده ایــن بــازی شــود.

بــازی بــا ســرویس از ســوی پویــان دمهــری بــه فرزیــن رســتمی 
ــک  ــه 21، ی ــا دقیق ــازی ت ــت. ب ــه یاف ــای ادام ــد و پایاپ ــاز ش آغ
امتیــاز یــک امتیــاز از ســوی هــر دو تیــم ادامــه یافــت تــا اینکــه 
در دقیقــه 21 ام در اثــر مصدومیــت مــچ پــای شــیرین اردشــیریان، 
ــد  ــف ش ــه متوق ــدت 7 دقیق ــه م ــازی ب ــری، ب ــان دمه ــار پوی ی
ــیرین  ــرایط، ش ــن ش ــود ای ــا وج ــگان و ب ــور هم ــاف تص و برخ
تصمیــم بــه ادامــه بــازی گرفــت. بــازی دوبــاره باهمــان هیجــان 
ــا  ــالن ت ــر در س ــاگران حاض ــه تماش ــت و هم ــه یاف ــته ادام گذش
دقیقــه آخــر بــه دیــدن بــازی ادامــه دادنــد. ســرانجام تیــم فرزیــن 

و مهــرو برنــده ایــن بــازی شــد.

ایستادگی تا پای چان 
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وقتی می گوییم »همایش علمی« دقیقا از چی حرف می زنیم؟ 

ــجویان  ــون دانش ــتی و کان ــه زرتش ــف جامع ــای مختل ــر برنامه  ه ــر پیگی اگ
ــال هایی  ــه س ــه دو روزه ای ک ــا واقع ــنایی ب ــاال آش ــید، احتم ــتی باش زرتش
ــر  ــه آخ ــال ها از هفت ــه س ــفند و بقی ــه اول اس ــه هفت ــنبه و جمع پنجش
ــه از  ــه ای ک ــد. برنام ــت، داری ــزار شده اس ــروی برگ ــالن خس ــفند در س اس
حــول و حــوش عصــر آغــاز شــده و شــامل مجموعــه ســخنرانی ها و ارائــه 
ــروی  ــالن خس ــی در س ــه غرفه  های ــوده و ب ــرج ب ــالن ای ــی در س مقاله های
ــی  ــده و هدف ــاده ش ــر آن نه ــی« ب ــش علم ــام »همای ــود. ن ــی می ش منته
ــف شــده  ــرای آن تعری ــه« ب ــی جامع ــش ســطح علم ــوان »افزای تحــت عن
ــه  ــی اســت ک ــم هدف ــا چیســتی عل ــم چیســت، و آی ــا عل ــی ام اســت. ول
بــا چنــدی ســخنرانی و ســمینار در همایشــی دو روزه بتــوان بــه آن رســید؟ 
ــا جــواب ایــن مســئله خیــر اســت و ایــن چیــزی اســت کــه مــا در  بدیهت

ــیده ایم. ــه آن اندیش ــیار ب ــی بس ــش علم همای
ــت و  ــه ای دو روزه اس ــر از برنام ــس مهیب ت ــه ای ب ــی واقع ــش علم همای
مخاطــب آن افــرادی بســیار بیش تــر از رده ســنی خاصــی از افــراد هســتند. 
هــدف مــا در کانــون دانشــجویان زرتشــتی ایــن اســت کــه علــم را همانگونه 
کــه هســت بــه نمایــش بگذاریــم. روشــی لــذت بخــش بــرای یافتــن آرامش 
حقیقــت در بیــن ایــن گنگــی و شــک آمیــزی دنیــای مخــدوش اطــراف مــا. 
ــم پــول و درآمــد  ــم شــخصیت نمی شناســد، عل ــم ســن نمی شناســد، عل عل
نمی شناســد، حقیقــت علــم بــرای همــه افــراد و همــه ســنین و همــه اقشــار 
جامعــه لذت بخــش و قابــل درک اســت و اگــر اینگونــه نیســت مــا هســتیم 

کــه راه خــود را اشــتباه رفته ایــم.
ــد  ــه بگنج ــدی صفح ــه در چن ــت ک ــزی نیس ــی چی ــش علم ــعت همای وس
ــوغ،  ــر آن چــون نب ــا برنامــه هــای دیگ ــرد و ب ــد و لمــس ک ــد آن را دی بای

ــد. ــنا ش ــخصا آش ــوزی و... ش ــای دانش آم کاس ه

ــد.  ــال کنی ــرام دنب ــال kdzir@ در تلگ ــق کان ــا را از طری ــای م برنامه ه
ــتیم. ــان هس منتظرت
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معرفی کتاب

ــال  ــی س ــش از س ــتکار بی ــای درس ــاعت آق س
اســت کــه از کار افتــاده؛ در ســاعت پنــج و نیــم 
ــر  ــاعت س ــال ۱۳۲۵. س ــاه س ــر تیرم ــد از ظه بع
ــود و  ــاده ب ــش از کار افت ــال ها پی ــا س در کلیس
ــا خــود برده اســت؛  ســاعت اورهــان را مــردی ب

ــردد. ــان می گ ــان همچن ــا زم ام
ایــن داســتان یــک حادثــه را از منظــر چنــد ناظر 
روایــت می کنــد. شــخصیت اصلــی داســتان شــاعر جوانــی اســت کــه 
ــاب  ــن کت ــی در ای ــود. معروف ــود می ش ــنتی خ ــدر س ــم پ ــار خش گرفت
ــد  ــا ۱۳۳۰ را از منظــر دی دردســرهای یــک روشــنفکر ســال های ۱۳۱۰ ت

چنــد شــخصیت مختلــف داســتان روایــت می کنــد
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نام کتاب: سمفونی مردگان
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 سفید در 4 حرکت مات کند 

-White: رخ از 1a به خانه 2b برود
-Black:  سرباز از 4g به خانه 3g برود

-White: رخ از 2b به خانه 1c برود)کیش(
-Black:  شاه از خانه 5g خانه 4h میرود

-White: وزیر از 6b به خانه 4d میرود
-Black:  )مات(

جواب معمای روز 3

معمای شطرنج روز 4

 سفید در 2 حرکت
مات کند
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